Velduil Asio flammeus
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogeMiddelgrote uil met zeer lange, slanke

lijk) voorkomt alleen maaien in de periode van half

vleugels, gele ogen en korte oorpluimen.

september tot half maart. Velduilen broeden op de

Gestreepte bovenzijde geelbruin, onder-

grond, meestal in de dekking van hoog gras of ruigte.

zijde beige, borst gestreept. Veerkrach-

Schonen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

tige, schommelende vlucht met roeiende

Baggeren	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.

vleugelslagen.

Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
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Onderhoud waterkeringen	Onderhoud verhardingen	Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk) voorkomt alleen maaien in de periode van half
september tot half maart. Velduilen broeden op de
grond, meestal in de dekking van hoog gras of ruigte.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder verwijderen
bovengrond.
Afdammen/dempen/vergraven	Leefgebied	Broedt in natuurlijke, open terreinen met weinig
menselijke verstoring zoals schorren, kwelders en
kale duinen.
Gebruik van het leefgebied	Broedt en rust op de grond. Jaagt overdag, in de
schemering of ’s nachts, vanuit langzame vlucht
boven het broedbiotoop of aanliggende cultuurgraslanden. Groot deel van Nederlandse broedvogels
overwintert in het broedgebied, een klein deel trekt

soort niet broedend

weg naar het zuiden. ’s Winters aanvulling vanuit

mogelijk broedgeval

noordelijkere streken en soms in (grotere) groepen

broedgeval waarschijnlijk/zeker

overwinterend op muizenrijke locaties (o.a. ruige
velden, maar ook hoogveengebieden en heidevelden).
Voornaamste voedselbronnen	Bijna uitsluitend woelmuizen, zelden ook makkelijk
te vangen vogels (bijvoorbeeld meeuwenkuikens).
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van half maart tot half
september. Eieren en jongen zijn aanwezig van half
april tot begin juni. Vliegvlugge jongen zijn rond de
broedlocaties aanwezig tot half september.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Velduil Asio flammeus
Locatie nest	Op de grond, meestal in de dekking van hoog gras of
ruigte.
Aanbevelingen

-	Verruigen van leefgebieden tegengaan om een hoge
dichtheid aan woelmuizen te waarborgen. Essentieel hierbij is het creëren en handhaven van een
mozaïek van onbegroeide delen, kortgrazige vegetatie, ruige delen (en de overgangen daartussen)
en aanliggende kleinschalige akkers en cultuurgraslanden, ruige slootkanten.
-	Instellen van permanente rustgebieden in delen
van grote, open natuurgebieden langs de kust.

Belang Waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang.
Verspreiding binnen Nederland	Zeer schaarse broedvogel op de Waddeneilanden,
rond Schiphol en op het Friese en Groningse wad.
Rode lijst 2004	Ernstig bedreigd.
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3. Jaarrond
beschermd nest.
Bronnen	Literatuur: Bijlsma et al. 2001; LNV, 2009; Snow
& Perrins 1998; SOVON 2002
Websites: www.minlnv.nl,
www.nederlandsesoorten.nl.

